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                                    Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta 
w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych, 

w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej  
na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce 

Uniwersytetu Warszawskiego 
do objęcia dwa etaty z dniem 1 października 2022 roku 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym  

z dnia 20 lipca 2018 r.( Dz. U. z 2021.poz.478 ze zm.) i Statucie Uniwersytetu Warszawskiego. 

Okres zatrudnienia :  dwa lata  

Wymiar etatu: 1/1 

Wymagania stawiane kandydatowi: 

1. Stopień doktora. 

2. Osiągnięcia naukowe w dyscyplinie nauk o kulturze i religii w zakresie 
etnologii/antropologii kulturowej udokumentowane publikacjami w 
recenzowanych czasopismach lub monografiach.  

3. Znaczące doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych. 

4. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie etnologii/antropologii kulturowej. 

5. Kierowanie/Uczestnictwo w grantach badawczych. 

6. Naukowe doświadczenie międzynarodowe.  

7. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć 
dydaktycznych. 

8. Znajomość języka  angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć 
dydaktycznych. 

9. Od kandydata wymagane będzie realizowanie podstawowych obowiązków 
pracownika badawczo-dydaktycznego: 

- wypełnianie pensum dydaktycznego, w tym prowadzenie laboratorium 
etnograficznego,  

- prowadzenie zajęć z przedmiotów: antropologia medyczna i/lub antropologia 
środowiska i/lub antropologii krajów pozaeuropejskich 

- prowadzenie etnograficznych badań terenowych i publikowanie ich wyników, 

- prowadzenie badań naukowych i ich publikowanie,  

- złożenie w ciągu pierwszego roku pracy wniosku grantowego, 

- wypełnianie innych, w tym organizacyjnych obowiązków wskazanych przez    
dyrektora IEiAK. 



Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. Odpis nadania stopnia doktora. 

2. Podanie do JM Rektora UW  o wzięcie udziału w konkursie. 

3. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych 

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz 

dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu 

Warszawskiego-Dla kandydata do pracy- https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-

do-pobrania/). 

5. Oświadczenie kandydata przystępującego do konkursu potwierdzające 

zapoznanie się z zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko 

nauczyciela. ( w załączeniu) 

6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem 

pracy  (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw 

Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego - https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-

druki-do-pobrania/). 

7. Informacja i klauzula zgody o przetwarzaniu danych osobowych  

(do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW - 

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/). 

 

Termin składania ofert: do 30 maja 2022 r.  

Sposób składania ofert: dokumenty należy złożyć w sekretariacie IEiAK pokój 100, ul. 
Żurawia 4 w Warszawie ,drogą mailową (etnologia@uw.edu.pl)  

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  do 9 czerwca 2022 r. 

Po dokonaniu oceny formalnej wniosków, komisja może dokonać wstępnej oceny 
zgłoszeń i na tej podstawie wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych 
etapów postępowania - rozmowy członków komisji z wybranymi kandydatami.  

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną przez przewodniczącego komisji. 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie procedury zatrudniania na 
stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi 
podstawę do dalszego procedowania. 

 

 

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
mailto:etnologia@uw.edu.pl


 

………………………………………………………  
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………  
(jednostka organizacyjna UW) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania 

konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie 

Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.  

 

 

 

 

Warszawa, dnia……………….. 

 

 

 

………………………………….. 
                             (podpis) 

 


